Jaarplan 2013
Stichting Kom op voor een duurzame wijk / De Groene Vos
Missie en doelstellingen
Stichting Kom op voor een duurzame wijk wil op lokaal niveau (denk mondiaal, handel lokaal) op een
professionele wijze bijdragen aan duurzame ontwikkeling. Duurzame ontwikkeling is een wereldwijd
proces, waarin ecologische, sociale en economische ontwikkelingen (planet, people, prosperity)
uiteindelijk met elkaar in evenwicht moeten zijn. De komende jaren zal nog stevig de nadruk liggen
op het ‘planet’-aspect. Daarbij wordt de hele productie- en consumptieketen in ogenschouw
genomen.
We willen mensen en organisaties motiveren en inspireren tot een duurzame levensstijl.
Behalve voor de wijk Sint Marten-Sonsbeekkwartier willen we met onze missie en doelstellingen ook
een rol spelen bij de duurzame ontwikkeling van Arnhem als geheel.

Speerpunten 2013
A: Projecten
B. Doorlopende activiteiten, regelmatig terugkerende acties

A

Projecten

A1
Open houden De Groene Vos
De Groene Vos blijft tot 1 juli 2013 in zijn huidige vorm bestaan, zij het dat de winkel op 3 dagen per
week open is. We zorgen ervoor dat de winkel er aantrekkelijk blijft uitzien en dat het assortiment
regelmatig wordt aangevuld en vernieuwd.
Coördinatie: Jan Schreur
Meedoen: Hanneke Windhausen, Ellen Karis, Danny Jaspers, bestuurslid VOSZ, vacature.
A2
Doorstart De Groene Vos/Stichting of vertrek uit Hommelseweg 41
We oriënteren ons op de mogelijkheid om op de een of andere manier samen met de nieuwe
huurder en de VOSZ per 1 juli 2013 een doorstart te kunnen maken. Wij zullen in ieder geval de
winkelfunctie niet meer gaan dragen. Loopt deze oriëntatie op niets uit, dan verlaat onze stichting
per 1 juli a.s. het pand.
Tegen de tijd dat we de winkel in zijn huidige vorm opheffen, organiseren we een uitverkoop.
We besluiten dit jaar onder welke naam we doorgaan: De Groene Vos of Stichting Kom op voor een
duurzame wijk of Stichting Duurzame wijk. Dit uiteraard ook in overleg met de VOSZ.
Coördinatie: Jan Schreur
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A3
Stadslandbouw
De trend van voedselproductie in de stad is ook in Sint Marten-Sonsbeekkwartier doorgedrongen.
Eén van de aanleidingen was het feit dat er ingrijpende wijzigingen gaan plaats vinden in en rond
wijkcentrum De Hommel (Hommelveldje). Behalve een ecologisch argument (eetbaar groen in de
wijk) zijn er ook educatieve en sociale doelen die met stadslandbouw kunnen worden gerealiseerd.
Zoals met je buren samenwerken aan een fijne leefomgeving.
In december 2012 is na een informatiebijeenkomst in De Hommel een werkgroep van 4 personen
opgestart die al een aantal contacten heeft gelegd, zoals met Portaal, gemeente, Rijnstad,
Kweekland, Tebuiten, Jan Ligthartschool en Ecovrede. Tevens zijn locaties geïnventariseerd die
potentieel geschikt zijn voor vormen van stadslandbouw. Nagegaan wordt nog of we één of meer
filmavonden, al dan niet met spreker, kunnen organiseren.
Coördinatie: Jan Schreur
Meedoen: Lucille van Duin, Carry van Bruggen, Steven Koster
A4
Zonnepanelenactie
De zonnepanelenactie Zonnestroom Made in [Arnhem] wordt nieuw leven ingeblazen. We werken
daarbij weer samen met Solix BV. We gaan weer volop reclame maken voor onze actie, onder meer
door persberichten,verspreiden van flyers, straatacties, actualisering van de site
www.zonnestroommadeinarnhem.nl, enz. Ook organiseren we dit jaar enkele informatieavonden
(Presikhaaf, Oosterbeek en Arnhem-Zuid).
Het is belangrijk dat de winkelmedewerkers voldoende kennis hebben over de actie. Zij krijgen op 18
februari een training van Bernard van Dam van Solix.
Coördinatie: Jan Schreur
Meedoen: winkelvrijwilligers, Dirk
A5
Repair Cafés
Het Repair Café is de afgelopen 2 jaar een groot succes gebleken. Ook dit jaar gaan we vier Repair
Cafés organiseren. Daarnaast staan steeds meer organisatoren uit andere wijken op om een Repair
Café te organiseren. De stichting ondersteunt hierbij en coördineert de Repair Cafés in Arnhem.
Onder meer door het opstellen van een lijst met reparateurs. Daarnaast organiseren we eind 2013
een bijeenkomst voor alle organisatoren in Arnhem. Doel is ervaringen uit te wisselen en een
planning voor 2014 opstellen. Het idee is dat er in de nabije toekomst iedere maand een Repair Café
in Arnhem is. Er wordt via een lichte constructie samengewerkt met De Helling aan de Rozenstraat.
De Repair Cafés die de stichting organiseert, zijn op vier zaterdagmiddagen: 2 maart, 1 juni, 14
september en 16 november.
Coördinatie: Nicole Klein Middelink
Meedoen: vacature
A6
Duurzame diners
Voorgaande jaren hebben we jaarlijks 4 duurzame diners georganiseerd. Dit jaar hebben we 3
vrijwilligers die een duurzaam diner willen organiseren. Daarom kunnen we het aantal duurzame
diners in 2013 uitbreiden naar 6 per jaar. De diners vinden plaats op de woensdagen 20 maart, 22
mei, 19 juni, 18 september, 30 oktober en 18 december.
Coördinatie: Jan Schreur
Meedoen: Wilma Klabbers, Gülsen Tathabas, Hanneke Windhausen, e.a.
A7
Verduurzaming Nieuwe Hommel
De Stichting volgt de ontwikkelingen rondom de Nieuwe Hommel en brengt haar ideeën rondom
duurzaamheid in (o.m. duurzame renovatie, groen dak met zonnepanelen, stadslandbouw op
Hommelveldje, duurzame bedrijfsvoering). Belangrijk is draagvlak voor duurzaamheid te creëren bij
de mensen die in de organisatie van De Nieuwe Hommel zitten.
Ons oude plan voor verduurzaming (o.m. Jan Franssen) zou daarbij ook gebruikt kunnen worden.
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Coördinatie: Jan Schreur
A8
Duurzaamheidshuis
Het oorspronkelijke plan voor Van Slichtenhorststraat 41/43 wordt beëindigd. De koopovereenkomst
wordt ontbonden. De waarborgsom van € 1000,- krijgen we terug van de gemeente. De gemeente
bepaalt eerst of alsnog wordt gekozen voor renovatie van de drie wooneenheden als geheel of voor
sloop/nieuwbouw. In het eerste geval zouden we kunnen proberen via de ons bekende aannemer(s)
alsnog (delen van) onze duurzaamheidsdoelen te realiseren en vervolgens na te gaan wat we als
stichting nog kunnen oppakken.
Coördinatie: Erik ter Veer en Jan Schreur

B Doorlopende activiteiten, regelmatig terugkerende acties
B1
Standwerk
Door het jaar heen zijn we op verschillende bijeenkomsten met een stand aanwezig. Sowieso staan
we met een stand op de groenmarkt op het Graaf Ottoplein. Bekeken wordt nog of we een activiteit
ontwikkelen voor de Hommelsemarkt op Hemelvaartsdag op 9 mei.
Daarnaast komen er door het jaar heen vragen op ons af om met een stand te staan. We kunnen
bijvoorbeeld een keer met een stand staan tijdens de maandelijkse streekmarkt bij
Bezoekerscentrum Sonsbeek, en verder bij De Nacht van de Nacht of de Oogstmarkt bij de Steenen
Camer. Of we ergens met een stand staan is afhankelijk van de aard van de activiteit en de
beschikbare menskracht .
Coördinatie: Jan Schreur, Nicole Klein Middelink
B2
Websites en Facebook, Twitter
Als besloten is onder welke naam we verder gaan, gaan we de sites Duurzame Wijk en De Groene
Vos samenvoegen. Op dit moment hebben we een Facebookpagina van De Groene Vos. Vraag is of
en hoe we hiermee verder moeten gaan en wie dat oppakt.
Coördinatie: Nicole Klein Middelink
Meedoen:
B3
Nieuwsbrief De Groene Vos
Maandelijks gaat er een digitale nieuwsbrief van De Groene Vos de deur uit.
Coördinatie: Jan Schreur
Meedoen: Ellen Karis
B4
Vrijwilligers werven voor stichting
Om al onze projecten goed uit te kunnen voeren, zijn meer vrijwilligers nodig. Nieuwe vrijwilligers
werven (en houden) vereist voortdurend aandacht.
Coördinatie: Nicole Klein Middelink
B5
Wij-krant
Het is nog niet bekend hoe vaak de wijkkrant (in onze wijk ‘Wijkrant’ geheten) dit jaar verschijnt. In
ieder geval leveren wij voor iedere Wij-krant artikelen aan met aankondigingen van onze activiteiten
en met informatieve artikelen.
Coördinatie: Jan Schreur
B6
Oud-papierinzameling
Ook dit jaar wordt onder verantwoordelijkheid van onze stichting het oud papier in Sint MartenSonsbeekkwartier ingezameld. Mede-coördinator is Henk Scholten.
Coördinatie: Jan Schreur
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B7
Energie made in [Arnhem]
De Stichting Kom op voor een duurzame wijk is aangesloten bij Energie Made in [Arnhem]. Wij
bezoeken bijeenkomsten van Energie Made in [Arnhem].
Coördinatie: Nicole Klein Middelink
B8
Afvalbeleid gemeente Arnhem
We blijven het afvalbeleid van de gemeente volgen en ondernemen actie, zodra dit opportuun is.
Coördinatie: Jan Schreur
B9
Financiën
Niet voor iedereen zichtbaar, maar absoluut onmisbaar voor een stichting als de onze is dat de
financiën op orde worden gehouden. Ook dit jaar zal dit weer punctueel en met zorg worden gedaan.
Na vaststelling van het jaarplan stelt het bestuur in januari de jaarrekening 2012 en de begroting
2013 vast. Daarna controleert een kascommissie de jaarrekening en de kas.
Coördinatie: Erik ter Veer
Kascommissie: Peter Dessens en Luuk Broer
Samenwerking met partners
Activiteiten op het gebied van duurzaamheid doe je niet alleen. Samenwerking met partners als
gemeente, Portaal en wijkplatform is noodzakelijk. Daarnaast werken we samen met Milieudefensie,
de Gelderse Milieu en Natuurfederatie en andere organisaties. Ook zullen we onderzoeken of er
samenwerking mogelijk is met de Rijn-IJsselcoöperatie.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ter discussie:
* Nieuwe weddenschap
Er zijn mogelijkheden voor een nieuwe weddenschap. Bijvoorbeeld op het gebied van E-scooters of
groen gas voor auto’s.
* Boomspiegelbeheer
Sint Marten-Sonsbeekkwartier kent vele boomspiegels die door de naaste bewoners worden
beheerd (of niet). Coördinatie, beheer en ondersteuning zijn op dit moment niet goed geregeld.
Jan onderzoekt in hoeverre onze stichting hier een rol in kan spelen.
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